Tobacco Traceability System –
National ID-issuer
Stakeholder meeting / Intressentmöte
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Agenda
• 13.00 – 13.15

Welcome and introduction

• 13.15 – 14.45

Presentation from Allexis s.r.o

• 14.45 – 15.15

Questions to the id-issuer

• 15.15 – 15.30

Coffee break

• 15.30 – 16.00

Update from the Public Health Agency of Sweden

• 16.00 – 16.15

Questions to the agency

• 16.15 – 16.30

Closing remarks
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Ny tobakslag

Lag 2018:2088
Riksdagsbeslut
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Ändring i tobaksförordningen
Myndigheten utses till
id-utfärdare från 1 mars

Beslut 31/1

Ändring i tobaksförordningen
Myndigheten får överlämna uppgiften som idutfärdare från 1 april

Beslut 14/3

Beslut om ny
förordning om tobak
och liknande produkter
samt avgiftsförordning
Beslut 2/5

Information från Folkhälsomyndigheten
• Nya uppgifter till myndigheten
• Arbetet nu och framöver
• Frågor som inkommit

Folkhälsomyndighetens nya uppgifter
Myndigheten ges följande uppgifter kring spårbarhet och säkerhetsmärkning i
tobaksförordningen
• nationell id-utfärdare, får överlämna uppgiften och ska offentliggöra detta när
sådant överlämnande görs

• nationell handläggare (skapa, förvalta o återkalla åtkomsträttigheter), får bevilja tillverkare o
importörer tillgång till lagrade uppgifter när det är motiverat
• mottagare av intyg om antimanipulationsverktyg
• får besluta att id-koder ska avregistreras

• full tillgång till datalagringsansläggningar
• mottagare av årliga rapport avseende datalagringsanläggningar

Nya uppgifter, fortsättning
Myndigheten ansvarar för:
• tillsynsvägledning till kommuner
• tillsyn i andra fall än när kommunen utövar tillsyn

och har rätt att meddela föreskrifter om
• utformningen av identitetsmärkning och säkerhetsmärkning och ska lämna information om
säkerhetsmärkningen
• registreringsskyldigheten och skyldigheten att upprätthålla register
• tekniska standarder för inrättande och drift av ett system för spårning

Arbete under 2019
• Genomfört
– föreskrift om säkerhetsmärkning
– upphandling av id-utfärdare

• Kontinuerligt:
– Svara på frågor från marknadsaktörer
– Uppdatera webben med relevant information
– Uppdatera och fylla på FAQ
– Samverka med Tullverket och Skatteverket

• Kommande
– Begära in prover på säkerhetsmärkningen
– Avtalsuppföljning id-utfärdare
– Förbereda och planera för uppföljning och kommande tillsynsarbete
– Utveckla rollen som nationell handläggare
– Tillsynsvägledning

Övergångsbestämmelser
I kommissionens genomförandeförordning och beslut finns övergångsbestämmelser
• Cigaretter och rulltobak som tillverkats i eller importerats till unionen före den 20 maj
2019 får omsättas fritt fram till den 20 maj 2020 även utan unika id-märkningar och
säkerhetsmärkning

Frågor och svar
• Hur kommer den framtida kontrollen se ut? Hur kommer revisioner att genomföras och från när (hur ser
informationsledet ut om resultat)?
Svar: I den tillsynsplan för 2019 som beslutats av myndigheten finns inga planerade tillsynsinsatser på området
säkerhetsmärkning eller spårbarhet. Arbetet kommer att fokusera på att fortsätta informera branschen om hur
myndigheten arbetar inom ramen för sitt uppdrag. Myndigheten kan dock komma att bedriva tillsyn inom detta område
om det kommer signaler om att det finns skäl för detta.Under året kommer myndigheten att börja planera för
kommande tillsyn – det är dock för tidigt att säga något om hur den kommer att bedrivas.
• På vilket sätt har det planerade systemet tagit i beaktande att handelsföretag har en mängd olika
produkter som behöver scannas och därmed säkerställt att detta kan ske på likartat sätt? Hur säkerställs
att systemet bygger på standardiserad information och data?
Svar: I genomförandeförordningen fastställs vilka ISO standarder som gäller för id-märkningar mm och vilka databärare
som är godkända. För att skilja de databärare som bär informationen om spårbarhet från andra databärare på
styckförpackningar eller aggregerade förpackningar får märkningen TTT läggas till bredvid sådana databärare.

Länkar - information
• Kommissionens hemsida om Spårbarhet och säkerhetsmärkning
– https://ec.europa.eu/health/tobacco/tracking_tracing_system_en

• Kommissionens handbok för berörda parter
– https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/tobacco/docs/tt_manual_sv.pdf

• Folkhälsomyndighetens hemsida om spårbarhet och säkerhetsmärkning
– https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-ochspel-andts/tobak/tobaksreglering/sparbarhet-och-sakerhetsmarkning/

• Frågor och svar
– https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-ochspel-andts/tobak/tobaksreglering/sparbarhet-och-sakerhetsmarkning/fragor-och-svar/

• Id-utfärdaren
– https://idissuer.se/

Länkar - lagstiftning
• Tobaksproduktdirektivet
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/tobacco/docs/dir_201440_sv.pdf

• Kompletterande EU-lagstiftning om spårbarhet och säkerhetsmärkning
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/536e4d37-4140-11e8-b5fe01aa75ed71a1/language-sv

• Lagen om tobak och liknande produkter 2018:2088
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20182088-om-tobak-ochliknande-produkter_sfs-2018-2088

• Förordning om tobak och liknande produkter 2019:223
http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2019:223

• Förordning om avgifter för unika identitetsmärkningar 2019:224
http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2019:224

• Folkhälsomyndighetens föreskrift om säkerhetsmärkning 2019:4
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-20194/

